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بازار در یک نگاه
بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

بازارنقدی بورس در یک نگاه
عنوان

مقدار

تغییر

عنوان

مقدار

تغییر

شاخص کل (واحد)

78,370

16.93

شاخص کل (واحد)

829.40

2.00

شاخص کل (هم وزن)(واحد)

15.412

41.39

شاخص بازار اول (واحد)

54،907

0.70

ارزش بازار (میلیارد ریال)

3.235,157

شاخص بازار دوم (واحد)

170.986

102.90

ارزش معامالت (میلیارد ریال)

2,635

449

ارزش معامالت(میلیارد ریال)

5.848

3869

حجم معامالت(میلیون سهم)

1.136

315

حجم معامالت (میلیون سهم)

295.556

1722

3,563

بیشترین تأثیر درشاخص بورس و فرابورس
بیشترین تأثیربرشاخص بورس

قیمت های جهانی
فلزات

قیمت (دالر)

شاخص داوجونز

18145

قیمت پایانی

تاثیر

نفت خامWTI

50/85

(ریال)

(واحد)

نفت خام Brent

51/78

13989

1.06

نفت خامOpec

48/51

3459

0.96
0.81

انس طال

1266/70

بیشترین تأثیربرشاخص فرابورس

قیمت پایانی

تاثیر

نماد

(ریال)

(واحد)

شپنا

2816

55.82

وغدیر

1861

51.67

شتران

کگل

1948

32.21

شاوان

13861

خودرو

3369

24.82

مارون

29421

0.63

فوالد

1233

16.1

ذوب

2756

0.63

آپ

12027

13.65

میدکو

2080

0.61

کچاد

1774

12.79

دماوند

9905

0.57

نماد
شراز

نمودارروند شاخص کل درروزجاری

سکه بهار آزادی
(تومان)
مس

4647/64

دالر(تومان)

3592

یورو(تومان)

3937

روبل(ریال)

509
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وضعیت نمادهای بازار امروز
وضعیت نماد های "متوقف شده"
ردیف

نماد

موضوع

1

قاسم1

با توجه به ابهام در اطالعات ارائه شده

2

کترام

به دلیل ابهام درارائه اطالعات

3

خساپا

با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم

وضعیت نماد های "بازگشایی شده"
ردیف

نماد

موضوع

1

پکرمان

پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه-تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم ،بدون
محدودیت نوسان قیمت

کهرام،البسا
دانا
قاسم1
کشرق1

با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ،30/12/1395بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده
از مكانیزم حراج تك قیمتی
با توجه به ارائه اطالعات پیش بینی سال مالی منتهی به ،30/12/1395با محدودیت نوسان قیمت
پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام ،با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 5
درصد
پس از ارائه اطالعات پیش بینی ،با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف  50درصد

در بازار امروزچه گذشت
یکشنبه  2آبان  ،95شاخص کل بورس با  16.6واحد کاهش به عدد  78370.6رسید .حجم معامالت بورس  1136میلیون و
 305هزار سهم و اوراق بهادار به ارزش  263میلیارد تومان بود .نمادهای معامالتی شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر،
ایران خودرو و فوالد مبارکه اصفهان بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند .در مقابل بیشترین اثر مثبت بر رشد شاخص
توسط شرکت ها پاالیش نفت اصفهان  ،سرمایه گذاری غدیر و آسان پرداخت پرشین داشتند.
امروز بیشترین ارزش معامله را سرمایه گذاری غدیر ،آسان پرداخت پرشین و پاالیش نفت اصفهان به خود اختصاص دادند .در
بازار امروز شاهد افت و خیزهای فراوان در گروه های معامالتی بودیم ابتدای بازار نماد خساپا جهت تعدیل پیش بینی درآمد
هر سهم بسته شد و سایر نمادهای خودرو روز خوبی را نداشتند .در گروه قطعه سازی معامالت نماد خچرخش قابل توجه بود و
چندین بار از محدوده مثبت تا منفی و بالعکس مورد معامله قرار گرفت و در نهایت در قیمتهای مثبت به کار خود پایان داد.
در این گروه نماد خنصیر نیز صف خرید بود و بقیه سهم ها روز منفی را پشت سر گذاشتند .در گروه کانه های فلزی نمادهای
کاذر و کسرام صف خرید بودند بقیه نمادهای گروه متعادل دنبال شدند .گروه غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر روز خوبی
را داشتند و اکثر نمادهای گروه مثبت و صف خرید بودند .گروه پاالیشی امروز روز خود را مثبت آغاز کرد اما درادامه با عرضه
صف خرید نماد شپنا شاهد فشار عرضه در نمادهای این گروه بودیم و به جز شپنا بقیه نمادهای گروه منفی شدند و حتی نماد
شاوان صف فروش نیز شد .امروز گروه سیمان روز مثبتی را سپری کرد و بغیر از سفار و سصفها بقیه نمادهای گروه مثبت و

توجه :این گزارش صرفاً جهت اطالع رسانی به فعاالن بازار سرمایه بوده و کارگزاری شهر در قبال خرید و فروش مبتنی بر اطالعات ارائه
شده در این گزارش هیچگونه مسئولیت به عهده نمی گیرد(.گروه تحلیلی کارگزاریشهر)

2

گزارش روزانه بازار
تاریخ گزارش1395/08/02 :

صف خرید شدند .در گروه استخراج زغالسنگ امروز نماد کشرق بعد از تعدیل مثبت سنگین خود با  11درصد مثبت بازگشایی
شد و در ادامه با افزایش تقاضا تا  17درصد مثبت نیز پیش رفت .نماد کطبس نیز از صف خرید به صف فروش رسید و کپرور
نیز معامالت منفی داشت .در بازار امروز نماد عرضه اولیه آپ نیز بعد از  13میلیون عرضه با  70میلیون صف خرید به کار خود
پایان داد .این سهم از زمان بازگشایی تا کنون حدود  19درصد بازدهی داشته است .سایر نمادهای گروه رایانه نیز معامالت
متعادلی داشتند .در سایر گروه های هم شاهد معامالت متعادل و منفی بودیم.

ارزش معامالت بازارسرمایه
همانطور که مالحظه می شود حدود 43
درصد ارزش معامالت بازار به  4صنعت
خودور و قطعات ،فراورده های نفتی،
فلزات اساسی و غذایی به جر قندو شکر
اختصاص داشته است.
(الزم به ذکر است درصدهای اعالمی بدون
محاسبه معامالت عمده بوده و صنایع با سهمی
کمتر از یک درصد نمایش داده نشده است)

همانطور که مالحظه می شود حدود 56
درصد ارزش معامالت بازار به 4خودرو و
قطعات ،بانکها وموسسات اعتباری ،فلزات
اساسی و سرمایه گذاریها اختصاص داشته
است.
(الزم به ذکر است درصدهای اعالمی بدون محاسبه
معامالت عمده بوده و صنایع با سهمی کمتر از یک
درصد نمایش داده نشده است).

توجه :این گزارش صرفاً جهت اطالع رسانی به فعاالن بازار سرمایه بوده و کارگزاری شهر در قبال خرید و فروش مبتنی بر اطالعات ارائه
شده در این گزارش هیچگونه مسئولیت به عهده نمی گیرد(.گروه تحلیلی کارگزاریشهر)

3

گزارش روزانه بازار
تاریخ گزارش1395/08/02 :

مهمترین گزارشات امروز کدال
 -1حمل و نقل توکا (نماد حتوکا)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به  30/12/1395دوره  6ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به
( 31/06/1395اصالحیه)
به اطالع می رساند بر مبنای اطالعات دریافتی از شرکت حمل و نقل توکا طی نامه شماره مورخ  02/08/1395پیش
بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به  30/12/1395با سرمایه  330،000میلیون ریال مبلغ  287ریال به طور
خالص پس از کسر مالیات می باشد.


سود هر سهم گزارش قبل 295 :ریال



سود هر سهم گزارش جدید 287 :ریال



درصد تغییر %3 :تعدیل منفی



پوشش  6ماهه  %49مبلغ  140ریال

 -2شرکت صنعتی نیرو محرکه (خمحرکه)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به  30/12/1395دوره  6ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 31/06/1395
به اطالع می رساند بر مبنای اطالعات دریافتی از شرکت صنعتی نیرو محرکه طی نامه شماره مورخ  02/08/1395پیش بینی
درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به  30/12/1395با سرمایه  1،020،600میلیون ریال مبلغ  71ریال به طور خالص پس
از کسر مالیات می باشد.


سود هر سهم گزارش قبل 82 :ریال



سود هر سهم گزارش جدید 71 :ریال



درصد تغییر %13 :تعدیل منفی



پوشش  6ماهه  %17مبلغ  12ریال
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بخش تحلیل تکنیکال
شرکت پاالیش نفت تبریز(شبریز)
(بترانس)

سهم نزدیک به محدوده مقاومتی  1سال و  8ماهه در حال معامله است.
به نظر می رسد که کار سختی را در پیش دارد تا از مقاومت مزبور عبور کند.
در صورت عبور از این مقاومت هدف بعدی سهم را می توان باالی  1000تومان دانست و در صورت برگشت از قیمت  530و
 420تومان محدوده حمایتی می باشد.
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